Zmluva o dodávke pitnej vody
V zmysle Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb., zákona č. 442/2002 Z. z., a zákona
Číslo 230/2005 Z. z., o prevádzke verejných vodovodov v platnom znení.
I. Zmluvné strany
Vlastník verejného vodovodu:
Zastúpená:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail:
(ďalej len dodávateľ)

Jozef Klešč – starosta obce
17083958
VÚB Spišská Nová Ves
33529592/0200
obecolsavka37@gmail.com
a

Odberateľ: (meno a priezvisko, názov právnickej osoby)
Adresa:
Ing. Ján Dzurov, Mgr. Jitka Šimoňáková
IČO:
DIČ:
V zastúpení:
Č. OP.:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
e-mail:
(ďalej len odberateľ)
II. Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je dodávka pitnej vody v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o prevádzke
verejných vodovodov a verejných kanalizácií.
2. Vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci rozvádzaciu vetvu verejnej vodovodnej siete
s vnútorným vodovodom nehnuteľností alebo objektu okrem meradla ak je osadené.
Vodovodná prípojka sa spravidla pripája na verejný vodovod navŕtavacím pásom s uzáverom.
Pripojenie na rozvádzaciu vetvu s uzáverom je súčasťou verejného vodovodu. Vodovodná
prípojka je vodnou stavbou podľa zákona č. 364/2004 Zb.
3. Odberateľom vody je fyzická osoba, alebo právnická osoba, ktorá má uzatvorenú zmluvu
o dodávke vody s vlastníkom verejného vodovodu a ktorá odberá vodu z verejného
vodovodu na účely konečnej spotreby vody alebo jej dodávky konečnému spotrebiteľovi.
4. Vlastníkom vodovodnej prípojky je osoba, ktorá zriadila prípojku na svoje náklady, a to
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu. Ak je vlastník nehnuteľnosti
vlastníkom vodovodnej prípojky, prechádza pri zmene vlastníctva nehnuteľností vlastníctvo
vodovodnej prípojky na nového vlastníka nehnuteľností.
5. Kvalita pitnej vody dodávaná verejným vodovodom musí spĺňať požiadavky na zdravotnú
bezchybnosť pitnej vody v zmysle platných zákonov.
6. Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť sledovanie kvality vody odoberanej
z verejného vodovodu.
7. Vlastník verejného vodovodu je povinný zabezpečiť nepretržitú dodávku pitnej vody a po
predchádzajúcom súhlase prevádzkovateľa umožniť pripojenie na verejný vodovod, ak sa
pripájaný objekt alebo nehnuteľnosť nachádza na území s vodovodnou sieťou a ak je
pripojenie technicky možné.

III. Cena a platobné podmienky
1. Za odber vody z verejného vodovodu platí odberateľ vodné vlastníkovi vodovodu. Právo na
vodné vzniká vtokom vody do potrubia napojeného bezprostredne za meradlom. Opravy
a údržbu meradla je povinný vykonávať vlastník meradla na vlastné náklady. Ak má
odberateľ pochybnosti o správnosti údajov meradla, má právo požiadať vlastníka verejného
vodovodu o jeho preskúšanie. Vlastník verejného vodovodu je povinný do 30 dní odo dňa
doručenia žiadosti zabezpečiť preskúšanie meradla a výsledok oznámiť neodkladne písomne
odberateľovi. V prípade zistenia nedostatkov je potrebné postupovať podľa zákona č.
442/2002 Zb. a §31. Ak nie je osadené meradlo, je množstvo dodanej vody určené smernými
číslami spotreby vody.
2. Cena vodného je stanovená v zmysle rozhodnutia URSO Bratislava pre príslušné obdobie.
O tomto rozhodnutí bude OcÚ informovať na vývesnej tabuli obce a web stránke.
3. Odpočet meradla vykoná dodávateľ 1 x za rok ku 31.12. a vyúčtovanie sa vykoná poštovou
poukážkou. Splatnosť vodného je do konca príslušného kalendárneho roka.
4. Odberateľ súhlasí so zmenou cien vodného pri zvýšení nákladov na prevádzkovanie
verejného vodovodu, ktoré schváli Obecné zastupiteľstvo a URSO. Obec zverejní zmenu cien
spôsobom v obci obvyklým.
5. Dňom úhrady sa rozumie deň pripísania určenej sumy na účet dodávateľa alebo zaplatenia
dlžnej sumy do pokladne dodávateľa. V prípade omeškania platby vodného je dodávateľ
oprávnený vyúčtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý
deň omeškania.
IV. Základné údaje pre dodávku vody
1. Miesto odberu: Oľšavka
Obec:
Oľšavka
Súpisné číslo:
PSČ:
053 61
Číslo odberu: 43
2. Charakter prevádzky:
3. Počet zamestnaných osôb:
Dátum začatia dodávky pitnej vody: 14. 6. 2018
4. Právny vzťah k odbernému miestu
vyplývajúci z dokladov: vlastník rodinného domu
V. Prerušenie alebo obmedzenie dodávky vody
Prevádzkovateľ môže prerušiť alebo obmedziť dodávku vody z verejného vodovodu z dôvodu
mimoriadnych udalostí, pri poruche na verejnom vodovode, pri ohrození života a zdravia ľudí alebo
majetku, pri vykonávaní opráv, pri vyhlásení regulačných stupňov, ak neumožní odberateľ prístup
k meradlu alebo vodovodnej prípojke, pri preukázaní neoprávneného odberu vody , v prípade
nezaplatenia vodného po dobu dlhšiu ako 30 dní po dobe splatnosti.
VI. Ďalšie dojednania
1. Odberateľ je povinný:
a) odstrániť na vlastné náklady pripojenie vodovodnej prípojky na verejný vodovod
spôsobom určeným prevádzkovateľom verejného vodovodu, zabezpečiť, aby vodovodná
prípojka bola vybudovaná tak, aby nemohlo dôjsť k znečisteniu pitnej vody vo verejnom
vodovode a aby nemohlo dôjsť k zmiešaniu vody z iného zdroja (vlastnej studne a pod.)
s vodou vo verejnom vodovode,
b) vybudovať vodovodnú prípojku podľa technických podmienok dodávateľa, až po jeho
písomnom súhlase,
c) umiestniť meradlo (vodomer) vo vodomernej šachte podľa technických podmienok
určených dodávateľom,

d) udržiavať vodomernú šachtu tak, aby nedochádzalo k jej zaliatiu povrchovou, dažďovou,
prípadne podzemnou vodou a aby nedochádzalo k zamŕzaniu meradla a armatúr,
e) vykonať podľa pokynov dodávateľa úpravy na vodovodnej prípojke, ak sa dodávateľ
rozhodne osadiť meradlo na vodomernú prípojku, z ktorej sa odber vody nemeral,
f) zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej prípojky na vlastné náklady,
g) na vodovodnej prípojke, kde je umiestené hadicové zariadenie, umožniť odoberať vody
hasičským jednotkám pri požiarnom zásahu,
h) bezodkladne oznámiť dodávateľovi akékoľvek zmeny súvisiace s touto zmluvou,
i) nahlásiť dodávateľovi odber vody na iný účel, ako vyplýva z charakteru prevádzky,
j) umožniť vstup dodávateľa na svoje nehnuteľnosti podľa § 20 zákona č. 442/2004 Z. z.
v platnom znení,
2. Odberateľ v prípade neohlásenia ukončenia odberu zodpovedá dodávateľovi za všetky škody,
ktoré mu vzniknú z tohto dôvodu.
3. V prípade neoprávneného odberu vody podľa § 25 zák. č. 442/2004 Z. z. v plat. Znení alebo
porušenia ustanovení tejto zmluvy môže dodávateľ požadovať od odberateľa zaplatenie zmluvnej
pokuty v súlade s § 300 a nasl. Obchodného zákonníka vo výške 20.000,- Sk. Zaplatením zmluvnej
pokuty nie je dotknuté právo dodávateľa na náhradu škody.
4. Za neoprávnený odber vody sa považuje aj poškodenie alebo používanie poškodeného meradla,
umožnenie odberu vody tretej osobe bez písomného súhlasu dodávateľa.
VII: Záverečné ustanovenia
1. Meniť ustanovenia tejto zmluvy je možné po dohode oboch zmluvných strán a to len formou
písomných dodatkov k zmluve.
2. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluva zaniká:
a) na základe odhlášky odberateľa, ktorá musí obsahovať okrem iného aj číslo odberného
miesta, stav meradla (vodomeru), dátum ukončenia odberu,
b) výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán; výpovedná doba je jeden mesiac a začína
plynúť od 1. dňa nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede,
c) odstúpením dodávateľa od zmluvy z dôvodu porušenia dojednaných zmluvných
podmienok.
4. Odberateľ súhlasí s použitím svojich osobných údajov pre potreby dodávateľa.
5. Zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach , z ktorých zmluvné strany obdržia po 1 vyhotovení,
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, že nebola uzavretá v tiesni alebo
za inak nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak
súhlasu s celým jej obsahom zmluvu podpisujú.

V Oľšavke dňa 21. 06. 2018

.....................................................

............ ..................................

Za dodávateľa

Za odberateľa

